ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 21. června 2018
od 17 hod. ve Lhotce u Radnic
Přítomni: 21 zástupců obcí – viz prezenční listina, po bodu 3) se dostavil starosta obce Kamenec,
Q pro hlasování 11
Omluveni: Břasy, Přívětice
Nepřítomni: Březina, Bezděkov, Sebečice, Čilá
Jednání zahájil předseda ing. Altman, který konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců
obcí a upozornil, že za každou obec může hlasovat pouze jedna osoba. Dále připomněl, že se jedná o
předposlední sněm tohoto volebního období, když ten poslední se bude konat v září v obci Chlum.
Navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Krátká prezentace firmy BALIDO
Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2017
Schválení účetní závěrky za rok 2017
Schválení střednědobého výhledu
Rozpočtové opatření č. 1
A) Velkokapacitní stan – přijetí dotace, výběr dodavatele, výpůjční řád, výpůjční deník,
B) Přijetí dotace na pečovatele
C) Přijetí dotace na Vyhledávací studii greenway podél vodního toku Berounky, navazující na již
zpracovanou dokumentaci navazujících cyklostezek.
10) Podání námitek, žádosti o přezkum úkonů zadavatele, složení kauce – Útulek pro psy Plzeň
11) Různé – příspěvek na nákup autobusu
12) Různé – diskuze
13) Závěr jednání
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Manková a Reindlová
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 2) Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 3) Kontrola plnění minulých usnesení, dále bez připomínek
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4) Prezentace firmy BALIDO, po skončení následovaly dotazy přítomných, zástupce firmy
zašle konkrétní nabídku emailem, následně bude tato rozeslána přes mikrofórum.
K bodu 5) Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2017
Návrh usnesení – sněm schvaluje celoroční hospodaření, závěrečný účet mikroregionu za rok 2017,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání, a to bez výhrad
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 6) Schválení účetní závěrky, výroku auditora a jeho zprávy za rok 2017
Návrh usnesení – sněm schvaluje účetní závěrku mikroregionu za rok 2017, a to bez připomínek
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MR za roky 2019 - 2022
Návrh usnesení – sněm schvaluje střednědobý výhled rozpočtu mikroregionu od 2019 do 2022.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Rozpočtové opatření č. 1, bude přiloženo k zápisu ze sněmu
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Pro – 21
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 9) Na základě schválené dotace z dotačního programu Plzeňského kraje pro MR byl zakoupen
velkokapacitní stan o rozměrech 10 x 25 m za částku 405 350,-- Kč a 30 ks pivních setů 120 x 20 cm za
částku 43 468,-- Kč včetně dopravného. Stan s příslušenstvím si mohou půjčovat členské obce
Mikroregionu Radnicko nebo spolky, které v těchto členských obcích fungují. Vypůjčitel bude povinen
minimálně 14 dní před pořádáním plánované akce zaslat pečovateli elektronicky závaznou
objednávku a nejméně 3 dny před akcí domluvit termín montáže, demontáže a navrácení.
Návrh usnesení – sněm schvaluje přijetí dotace na nákup velkokapacitního stanu, pivních setů ve výši
250 000 Kč z dotačního programu Plzeňského kraje pro rok 2018, dále výběr dodavatele stanu od
firmy Fórum Stany, s.r.o., a dodavatele pivních setů od firmy Webtip s.r.o. Plzeň, dále výpůjční řád a
výpůjční deník.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
Návrh usnesení – Městys Zvíkovec zajistí objednání přívěsného vozíku u výrobce, nebo prodejce,
který bude splňovat potřebné rozměry a nosnost na přepravu velkokapacitního stanu. Faktura bude
vystavena na MR.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
Návrh usnesení – sněm schvaluje výši provozních nákladů spojených s dopravou, montáží a
demontáží velkokokapacitního stanu a pódia. Úhrada bude činit 5 tisíc korun za stan a stejnou částku
za pódium, pokud objednatel dodá k montáži a demontáži dva své pracovníky na vlastní náklady.
Pokud tak neučiní, zvyšuje se tato částka o 1 500 Kč.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
Návrh usnesení – sněm schvaluje přijetí dotace na pečovatele MR ve výši 50 000 Kč z dotačního
programu Plzeňského kraje pro rok 2018.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
Návrh usnesení – sněm schvaluje přijetí dotace ve výši 200 000 Kč z dotačního programu Plzeňského
kraje pro rok 2018, na Vyhledávací studii greenway podél vodního toku Berounky, navazující na již
zpracovanou dokumentaci navazujících cyklostezek, včetně částky 50 tis. Kč z rozpočtu MR na tento
projekt.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
Podání projektu MR – Útulek pro psy Plzeň. Byl podán projekt na základě vyhlášené veřejné zakázky
Magistrátem města Plzně – Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně, číslo
veřejné zakázky Z2017 – 006827, na dobu pěti let od 1.12018. Starosta Ferschmann informoval

přítomné o stavu tohoto projektu, o podání námitek proti vyřazení uchazeče a o následných krocích
MR
Návrh usnesení – sněm schvaluje podání námitek, následně žádosti o přezkum úkonů zadavatele
k ÚOHS a složení kauce ve výši 1% z nabídkové ceny.
Pro –21
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 11)
Na základě projednání návrhu předsednictva o úhradě příspěvku na nákup autobusu obci Němčovice,
doporučuje sněmu tento návrh podpořit a uhradit obci Němčovice příspěvek ve výši 50 000 Kč na
nákup novějšího autobusu, který splňuje EURO 4, vybavení bezpečnostními pasy, klimatizací atd.
Důvodem je skutečnost, že tento autobus neslouží k podnikatelské činnosti, slouží k dopravě dětí na
školní akce, školní výlety, sportovní turnaje, do divadel, kin a podobné neziskové akce, cena dopravy
je účtována pouze za provozní náklady a PHM.
Návrh usnesení – sněm schvaluje úhradu příspěvku obci Němčovice ve výši 50 000 Kč na pořízení
autobusu.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 12)
Různé, diskuze:
- Starostka Smědčic kritizuje činnost Policie ČR, liknavost policistů při vyřizování podnětů, připojují
se další starostové, starosta Ferschmann opakovaně kritizuje nečinnost Policie při opakovaných
stížnostech na nepovolené parkování aut v Dědické ulici v Radnicích. Závěrem diskuze je, že bude
podána stížnost jménem MR.
- Problematika pořizování územních plánů, na MěÚ v Rokycanech chybí úředníci, kteří by úkony
pořizovatele prováděli, obce využily dotačního programu PK a hrozí, že ÚP nebudou dokončeny
ve stanoveném termínu. Některé obce si zajišťují soukromé pořizovatele za cenu dalších výdajů
z jejich rozpočtů. Bude za MR jednáno s tajemníkem MěÚ RO a také s KÚ PK v této věci.
13) Závěr jednání - Jednání ukončil předseda MR, poděkoval hostiteli za občerstvení, popřál všem
hezkou dovolenou a dětem prázdniny.

Skončeno v 19,15 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:
Irena Reidlová, v.r.
Alena Manková, v.r.

